
Povinná literatura ksí (prima): 

1. knížka podle vlastní chuti – 2.10.  

(uděláme si burzu knižních tipů, budeme si navzájem doporučovat knihy, které se vám líbily a které máte 

rádi)  

 

2. knížka, která vás oslovila během naší knižní burzy (inspirace od spolužáků) – 20.11. 

 

3. libovolná knížka pražských pověstí – 8.1. 

Knižní tipy, ze kterých můžete čerpat: 

Cibula Václav: Pražské pověsti 

Cibula Václav: Nové pražské pověsti 

Ježková, Alena: 77 pražských legend 

Jirásek, Alois: Staré pověsti české 

Petiška, Eduard: Staré pověsti české 

Wenig, Adolf: Staré pověsti pražské 

- popř. jiné tituly 

 

4. libovolná básnická sbírka – 5.3. 

Knižní tipy, ze kterých můžete čerpat: 

Tuwin, William: Zázraky a divy 

Bureš, Michal: Flinta lovec, nimrod a střelec 

Eliot, T. S.: Praktická příručka o kočkách 

Frynta, Emanuel: Písničky bez muziky 

Jirous, Martin: Magor dětem 

Krejčí, Jan: To jsem blázen 

Malý, Radek: Moře slané vody 

Nebe, peklo, ráj (antologie básnické tvorby pro děti z 20. století) 

Silverstein, Shel: Jen jestli si nevymešlíš 

Skoumal, Petr a kol.: Když tygr jede do Paříže 

Šrut, Pavel: Příšerky a příšeři 

Šrut, Pavel: Šišatý švec a mišut 

Šiktanc, Karel: Spadl buben do kedluben 

- popř. jiné tituly 

 

5. libovolná dobrodružná knížka – 23. 4. 

Knižní tipy, ze kterých můžete čerpat: 

Blake, Michael: Tanec s vlky 

Cooper, James Fwnimore: Poslední mohykán 

Curwood, James Oliver: Král šedých medvědů 

Foglar, Jaroslav: Záhada hlavolamu; Hoši od Bobří řeky; Chata v Jezerní kotlině; Stínadla se bouří 

de Fombelle, Timothée: Tobiáš Lolness;Vango 

Hawkingovi, Stephen a Lucy: Jirkův tajný klíč k vesmíru 

Kipling, Rudyard: Knihy džunglí 

London, Jack: Bílý tesák 

Moulis, Ladislav: S bráchou na Aljašce 

Nesbo, Jo: knihy o doktoru Proktorovi 

Štorch, Eduard: Osada havranů; Lovci mamutů; Minehava; Volání rodu; Bronzový poklad 

Twain, Mark: Dobrodružství Toma Sawyera 

Verne, Jules: např. Dva roky prázdnin; Tajuplný ostrov; Pět neděl v balónu atd. (vyberte si vydání 

převyprávěné Ondřejem Neffem) 

- popř. jiné tituly 

 
 

 

http://www.databazeknih.cz/autori/timothee-de-fombelle-6097


Povinná literatura – Ný (tercie):  

1. libovolná knížka (uděláme si burzu knižních tipů, budeme si navzájem doporučovat knihy, které 

čtete rádi) – 2.10. 

 

2. libovolná detektivka  – 20.11. 

Knižní tipy, ze kterých můžete čerpat:. 

E. Kästner: Emil a detektivové 

K. Čapek: Povídky z jedné (druhé) kapsy 

A. Christie: Deset malých černoušků 

A.C.Doyle: Pes baskervilský / Muž s dýmkou a houslemi 

jiní doporučení autoři: P.D.Jamesová, R.vanGulik, D.Francis 

- popř. jiné tituly 

 

3. libovolná básnická sbírka – 8.1. 

Knižní tipy, ze kterých můžete čerpat:. 

V. Černý: Staročeská milostná lyrika 

E. Frynta: Písničky bez muziky 

J. Kainar: Poslední blues 

K. Kryl: Kníška Karla Kryla 

LiČching-čao: Květy skořicovníku 

Melancholie (výbor z čínské poezie) 

J. Prévert: Slova 

J. Skácel: Uspávanky 

Srdce ve mně sténá (výbor, dvorská lyrika) 

F. Villon: Já, Francois Villon (výbor z balad) 

I. Wernisch: Frc (Překlady a překrady) 

J. Žáček: Text-appeal 

Brukner: Ostrov, kde rostou housle (výbor) 

- popř. jiné tituly 

 

4. libovolné drama – je možné i shlédnout v divadle  - 5.3. 

Tipy, ze kterých můžete vybírat:  

K. Čapek: Jak vzniká divadelní hra 

Euripides: Médeia 

E.  Vrchlická: Z oříšku královny Mab(převyprávěná díla od W. Shakespeara) 

W. Shakespeare: Romeo a Julie (nebo jiná tragédie) 

W. Shakespeare: Sen noci svatojánské (nebo jiná komedie) 

Moliere: Škola pro ženy / Zdravý nemocný 

Goldoni: Sluha dvou pánů 

O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa 

K. Čapek: Bílá nemoc 

V+W: Balada z hadrů    

Cimrman/Smoljak/Svěrák: Vražda v salónním coupé, další hry 

- popř. jiná díla  



 

 

5. Jedna  kniha z následující nabídky – dle vlastního výběru – 23.4. 

Knihy,  ze kterých můžete vybírat:  

Z. Holasová: Popoupo 

J. Gaarder: Sofiin svět  nebo Dívka s pomeranči 

G. Orwell: Farma zvířat 

P. Coelho: Alchymista 

Spiegelmann: Maus (komiks) 

C.S.Lewis: Letopisy Narnie 

Tolkien: Pán prstenů (1954-55), stačí první díl Společenství prstenu,  Hobit nebo cokoliv jiného 

W. Saroyan: Tati, tobě přeskočilo  

F. Carter: Škola malého stromu  

J.D.Salinger: Kdo chytá v žitě  

J. Steinbeck: O myších a lidech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povinná literatura – Mí (kvarta):  

1. libovolná knížka literatury 20. a 21.st.→ do 2.10.  2017 

zpracovat podle zadaného schématu  1 (in: materiály edookit) 

 

2. Nový zákon, Lukášovo evangelium→ do 20.11. 2017 

zpracovat podle zadaného schématu  2 (in: materiály edookit) 

3.  vybrané dílo antické  literatury → do 8.1. 2018 

zpracovat podle zadaného schématu  3 (in: materiály edookit) 

Můžete volit ze čtyř možností:  

 Homér: Odyssea (část Odysseus – 5.-12.zpěv) (překlad řeckého originálu) 

 Sofokles: Král Oidipus (překlad řeckého dramatu) 

 převyprávěné řecké báje: Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti (zde si přečtete tyto příběhy: 

Iásón a Médea, Oidipús a Antigóna, Trója, Orestés, Odysseovy cesty) 

 Publius Ovidius Naso: Proměny  

 

4. Kosmova kronika česká + Kronika tak řečeného Dalimila → do 5.3. 2018 

zpracovat podle zadaného schématu  4  (in: materiály edookit) 

Vaším úkolem je přečíst pět tematických částí z obou kronik (jsou uvedeny níže) a provést jejich srovnání. 

Stránky, na kterých jsou vybrané kapitoly, se váží k níže uvedeným vydáním. U mě bude k dispozici jedna 

kopie uvedených částí – k okopírování. Pokud budete mít k dispozici jiné vydání, musíte si stránky daných 

kapitol dohledat. (Kapitoly ke čtení jsou uvedeny ve struktuře zpracování 4 – in: materiály edookit) 

 

Kosmova kronika česká. Přel. Karel Hrdina a Marie Bláhová. Praha: Československý spisovatel, 2012. 

Kronika tak řečeného Dalimila. Praha: Svoboda, 1977. 

 

5. Renesance, humanismus → do 23.4. 2018 

zpracovat podle zadaného schématu  5  (in: materiály edookit) 

výběr dvou děl (z toho povinně alespoň 1x Shakespeare)  

 W. Shakespeare: Hamlet, Romeo a Julie (nebo jiná tragédie)   

 W. Shakespeare: Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy (nebo jiná komedie) 

 Boccaccio: Dekameron (20 libovolných novel)  

 Dante Alighieri: Božská komedie (Peklo) 

Doporučeno pro zájemce: Eva Vrchlická: Z oříšku královny Mab – převyprávěný Shakespeare (čtivý) 

 

 

 

 



Povinná literatura – Lamdba (septima):  

1. libovolná knížka literatury 20. a 21.st. z maturitního seznamu → do 2.10.  2017 

zpracovat podle zadaného schématu 1  (in: materiály edookit) 

 

2. realismus ve světové literatuře 19. st.  → do 20.11. 2017 

zpracovat podle zadaného schématu 2  (in: materiály edookit) 

 výběr jednoho z děl:  

 Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest 

 Dickens, Charles: Oliver Twist 

 Gogol, Nikolaj Vasiljevič: Revizor 

 de Maupassant, Guy.: Miláček 

 Stendhal: Červený a černý 

 Tolstoj, Lev Nikolajevič: Anna Karenina 

 popř. jiné dílo světového realismu – autoři: Swift, Fielding, Balzac, aj. (není v maturitním 

seznamu) 

 

3. česká literatura v 2.polovině 19.st. → do 8.1. 2018 

zpracovat podle zadaného schématu  3  (in: materiály edookit) 

  výběr jednoho z děl:   

 Arbes, Jakub: Svatý Xaverius 

 Borovský, Karel Havlíček: Tyrolské elegie; Král Lávra (poezie) 

 Mrštíkové, Alois a Vilém: Maryša  (drama) 

 Němcová, Božena: Babička 

 Neruda, Jan: Povídky malostranské 

 Stroupežnický, Ladislav: Naši furianti (drama) 

 Šlejhar, J.K.: Kuře melancholik  

 Tyl, Josef Kajetán: Strakonický dudák (drama) 

 Zeyer, Julius: Tři legendy o krucifixu 

 

4. literární moderna (česká i světová)  → do 5.3. 2018 

zpracovat podle zadaného schématu 4  (in: materiály edookit) 

 výběr jednoho z děl:  

 Machar, Josef Svatopluk: Zde by měly kvést růže  

 Sova, Antonín: Z mého kraje 

 Březina, Otokar: jakákoliv básnická sbírka – např. Tajemné dálky, Svítání na západě, aj. (není 

v maturitním seznamu) 

 Baudelaire, Charles: Květy zla 

 Rimbaud: Arthur: Opilý koráb 

 Whitman, Walt: Stébla trávy  

 Wilde, Oscar: Obraz Doriana Graye 

 

 

 



5. literatura na začátku 20.století → do 23.4. 2018 

zpracovat podle zadaného schématu 5  (in: materiály edookit) 

 

 výběr jedné básnické sbírky z tohoto seznamu + jakéhokoliv díla světové literatury 20.a 21.století 

z maturitního seznamu  = 2 záznamy  

 

 Gellner, František: Po nás ať přijde potopa 

 Bezruč, Petr: Slezské písně 

 Dyk, Viktor: Krysař 

 Šrámek, Fráňa:  Modrý a rudý, Splav 

 Šrámek Fráňa: Stříbrný vítr (není v maturitním seznamu, ale můžeme tam přidat) - próza 

 Toman, Karel:  Torzo života nebo Měsíce (není v maturitním seznamu, ale můžeme tam 

přidat) 

 Deml, Jakub: Moji přátelé 

 

 

 

 

 


